
2. Κύκλωμα με αερόθερμο και 
ανεμιστήρα

Arduino4ever | Ομάδα Προτύπου Γυμνασίου 
Ηρακλείου

Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιώτης Τουμπανιάρης
Σχολικό Έτος: 2020-2021

★ Μηνάς Νύκταρης, Πέτρος Μπροτζάκης
★ Αντώνης Παπαδόπουλος, Γιώργος Αγγελάκης



Εικόνα 1: Το κύκλωμα που δημιουργήσαμε στην πλατφόρμα 
(www.tinkercad.com)

http://www.tinkercad.com


Η λειτουργία του κυκλώματος

Η λειτουργία της κατασκευής 

είναι
● να κινεί τον κινητήρα του 

αερόθερμου ή του 

ανεμιστήρα ανάλογα με τη 

θερμοκρασία● Να ανάβει το κατάλληλο χρώμα του 

RGB LED ανάλογα με την 

θερμοκρασία● Να τυπώνεται η λέξη HOT, COLD ή OK 

στην σειριακή οθόνη ανάλογα με τη 

θερμοκρασία

● Να τυπώνεται η 

θερμοκρασία στη οθόνη 

LCD

● Ο έλεγχος των κινητήρων γίνεται μέσω των ψηφιακών 
θυρών PWM(Διαμόρφωση πλάτους παλμού) του 
Arduino



Αλγόριθμος λειτουργίας του κυκλώματος
Αν το ηλεκτρικό σήμα (ηλεκτρική 
τάση) λαμβάνεται  στην αναλογική 
θύρα Α0 αντιστοιχεί στη 
θερμοκρασία)

❖ αν η θερμοκρασία είναι  
μεγαλύτερη από 30 °C, 
να ενεργοποιηθεί η 
θύρα 10 (ανεμιστήρας), 
μέσω της συνάρτησης 
map και της μεταβλητής 
psyxro.

❖ αν η θερμοκρασία είναι 
μικρότερη των 12 °C, 
μέγιστης, να 
ενεργοποιηθεί η θύρα 3 
(αερόθερμο) μέσω της 
συνάρτησης map. και της 
μεταβλητής thermo και η 
αντίστοιχη για το RGB led..

❖ αν η θερμοκρασία είναι 
μεταξύ των τιμών 12 και 30°
C, δεν ενεργοποιούνται οι 
συσκευές, ενώ ανάβει το 
αντίστοιχο χρώμα στο led.



Τα εξαρτήματα: Το αερόθερμο και ο ανεμιστήρας

  Το κύριο εξάρτημα ενός ανεμιστήρα και ενός 
αερόθερμου είναι ο κινητήρας. Ο κινητήρας για να 
κινηθεί βασίζεται στον ηλεκτρομαγνητισμό. Η 
λειτουργία του κινητήρα είναι η εξής:
  Τα ηλεκτρόνια μιας ροής ηλεκτρισμού μετακινούν το 
ένα το άλλο με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια να έχουν 
διαφορετική θέση στο πηνίο κι έτσι ο μαγνήτης  να 
μαγνητίζει τα ηλεκτρόνια προς διαφορετική 
κατεύθυνση κάθε φορά άρα αντί να μετακινείται ο 
μαγνήτης γύρω από την ροή των ηλεκτρονίων, 
μετακινείται το πηνίο.
Αυτά θα λειτουργούν αυτόματα ανάλογα με τη 
θερμοκρασία.



Τα εξαρτήματα: Η οθόνη LCD

Η οθόνη LCD είναι συνεχόμενα LED 
στη σειρά και όταν θέλουμε να 
τυπώσει κάτι ανάβει τα ανάλογα 
LED. Ο λόγος με τον οποίο το 
Arduino ρυθμίζει το τι τυπώνεται 
στην οθόνη LCD με τη βοήθεια της 
βιβλιοθήκης Liquid Crystal. Ο λόγος 
που υπάρχει είναι για να τυπώνει 
τη θερμοκρασία.



Τα εξαρτήματα: Οι δίοδοι

   Για προστασία του Arduino από ρεύματα 
αυτεπαγωγής των κινητήρων. Οι δίοδοι 
αποτελούνται από δύο ξεχωριστά υλικά που είναι 
αγωγοί, το ένα με περισσότερα ηλεκτρόνια ανά 
κυβικό εκατοστό παρά το άλλο. Τα ηλεκτρόνια 
μπορούν να μεταφερθούν από αυτό με τα 
περισσότερα ηλεκτρόνια προς αυτό με τα λιγότερα 
ηλεκτρόνια. Όμως δεν μπορεί να γίνει το 
αντίστροφο γιατί δεν μπορουν να σταλούν 
ηλεκτρόνια από αυτό με τα λιγότερα προς αυτό με 
τα περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει τον 
ηλεκτρισμό να μεταφέρεται προς μία κατεύθυνση.



Τα εξαρτήματα: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (TMP)

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αποτελείται 
από ημιαγωγούς και ανάλογα με την 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
μεταβάλλεται η τάση στην έξοδο του. Στο 
κύκλωμα αυτό είναι το κύριο εξάρτημα 
καθώς όλη η κατασκευή βασίζεται στην 
θερμοκρασία.



Τα εξαρτήματα: Το ποτενσιόμετρο

  Το ποτενσιόμετρο είναι μια ρυθμιζόμενη αντίσταση. 
Γυρίζοντας το ποτενσιόμετρο ρυθμίζεται το μηκος 
του κυκλικού τόξου που είναι αντιστάτης. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το κυκλικό τόξο τόσο μεγαλύτερη 
είναι η αντίσταση.
   Οι αντιστάσεις αφήνουν την ηλεκτρική ενέργεια να 
περάσει από μέσα τους απλώς είναι μειωμένη, 
καθώς είναι μίγμα αγωγού και μονωτή. Ένα μέρος 
των ηλεκτρονίων επιστρέφει στις αρχικές τους 
τροχιές ενώ ένα άλλο μέρος συνεχίζει να κινείται 
εκτός τροχιάς.



Ο κώδικας






